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KATA PENGANTAR 

 

Puji sedalam syukur kepada Allah SWT. Tuhan yang telah memberikan 

rahmat dan maghfirahnya, Yang telah nikmat memberikan kesempatan dan 

keampunan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah, rasulullah 

SAW, Aamiin Allahumma Aamiin. 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Dengan segala kemapuan dan kerja keras, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘’Peningkatan Pendapatan 

Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai( 

TORR) di Kelurahan Umaban Sari Kecamatan Rumbai’’. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan fikiran, waktu, tenaga 

dan sebagainya.oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua penulis tercinta yang telah memberikan kasih sayang 

dengan setulus hati, nasehat, bimbingan, saran-saran, motivasi serta doa 

dari keduanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik, tanpa ada kedua orang tua penulis tercinta, tidak mungkin penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Prof Dr.KH.Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan 

Syarif Kasim Riau 

3. Bapak  Dr.Nurdin.M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

4. Bapak Dr.Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Syrif Kasim  Riau 

5. Bapak  Dr.Toni Hartono selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau 
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6. Bapak  Dr.Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam 

8. Ibu Yefni, M.Si selaku sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam sekaligus selaku Penasehat Akademi yang dari awal membimbing 

penulis dan memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan. 

9. Bapak Drs. H.Arwan,M.Ag selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

10. Bapak Perdamaian M.Ag selaku Dosen Pembimbing II Skripsi ini yang 

telah banyak meluangkan waktu,tenaga dan fikiran serta memberikan 

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyususnan 

skripsi ini. 

11. Seluruh Stap Pengajar dan seluruh stap Tata Usaha dan Perpustakaan atas 

segala bantuan selama proses pembuatan Skripsi ini sampai selesai. 

12. Semua pedagang yang berada di Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner 

Rumbai ( TORR) yang telah bersedia memberikan begitu banyak 

informasi dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Kepada semua sahabat seperjuang yang telah banyak memberikan 

motivasi dan informasi kepada penulis dan sama sama merasakan manis 

pahitnya duduk di bangku perkuliahan. Semoga Allah senantiasa 

megiringi setiap jalan  yang kita lalui untuk meraih kesuksesan dan 

membahagiakan kedua orang tua  kita dan orang orang yang kita 

cintai.Aamiin Allahumma Aamiin. 

Akhir kata dari penulis, terimaksih atas semua bantuan dan mohon maaf 

atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena penulis merasa dalam penelitian ini 

belum begitu maksmal.olehkerna itu dengan penuh harapan penulis sangat 
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membutuhkan bantuan petunjuk dari berbagai pihak yang lebih professional 

dalam penelitian ini, sehingga terwujud suatu pemahaman yang lebih baik, 

semoga Allah SWT akan membelas budi dan jasa yang telah diberikan kepada 

penulis 

       

 

 

Pekanbaru 27  Agustus 2018 
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